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Председник САД запретио да ће ставити вето на војни буџет уколико Сенат одобри 1,75
милијарди долара за куповину седам нових ловаца Ф-22. Поједини посланици из редова
Демократске странке тврде да би куповина нових авиона позитивно утицала на
економију која је у кризи.

  

Амерички председник Барак Обама запретио је да ће ставити вето на војни буџет за
наредну годину уколико Сенат из њега не избрише ставку о трошењу 1,75 милијарди
долара за куповину седам нових ловаца Ф-22.

  

Како објашњава "Њујорк тајмс", Обама је био принуђен на овај потез пошто су и неки
сенатори из његове, Демократске странке подржали купивину авиона, уз образложење
да ће то омогућити да се сачува један број добро плаћених радних места, што ће, опет,
позитивно утицати на економију која је у кризи.

  

Међу њима су и утицајни демократски сенатори Едвард Кенеди и Џон Кери из
Масачусетса, државе у којој се производе компоненте за "Локид Мартинов" авион.

  

У писму сенатском Одбору за оруже снаге, Обама је истакао да ће ставити вето на закон
о издвајању 680 милијарди долара за обрану у идућој години, "ако он буде предвиђао
набавку већег броја ловаца Ф-22 од 187, колико се већ финансира".

  

"Не требају нам ти авиони... то је расипање драгоцених средстава које треба корисније
употребити и дати нашим јединицама оружје које им је потребно", истакао је Обама у
писму.

  

Министар обране Роберт Гејтс, који је у априлу предложио окончање више програма
наоружања, укљуцујуци Ф-22, и шеф здгруженог генералштаба војске, адмирал Мајк
Мален такође су писали посланицима, истичући да ће и без додатних Ф-22 које траже
заговорници наставка производње, САД имати око 2.500 модерних ловаца до 2020.
године.
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Њујоршки лист подсећа да је Ф-22 најскупљи млазни ловац који кошта око 350 милиона
долара и да је најпознатији оружани систем чију производњу Обама жели да укине или
смањи како би смањио војне трошкове.

  

"Локид Мартин" запошљава 25.000 људи и има снабдеваче опремом у 44 од 50 америчких
држава.

  

(РТС)
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